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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Hos Erik Bergh, Sanda 

            2016 08 23 

 

 

Närvarande: Morgan Hallgren, Lotta Persson, Charlotte Wierth, Gittan Torndal, Sara 

Ahlgren, Lars Hargeson, Erik Bergh och Åsa Sjöberg. 

 

Anmält förhinder: Ingmar Palmgren, Pelle Hultnäs, Hugo Hägg och Helge Ahlner 

 

§43 Mötets öppnande  
Ordförande Erik Bergh hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

  

§44 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  

 

§45 Föregående protokoll  
Föregående styrelsemöte protokoll läses upp, godkändes och lades till handlingarna. 

 

§46 Kassarapport  
Sara meddelar att ekonomin är god. Ny viltfrys till Retriever är inköpt. 

   

§47 Rapport från sekreteraren  
Inget nytt att rapportera.    

 

§48 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 

Diskussion angående en eventuell träningshelg till våren 2017 tillsammans med 

retrieversidan. 

Morgan berättar att höstens träning startar som vanligt i september. 

Jaktprovet på kanin 3/9 har hittills 8 anmälda. 

      

§49 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 

Åsa berättar att Maria Isenberg har haft en Clinickurs med 20 anmälda vilket gav 4500 kr i 

inkomst till klubben. 

WT i juli gav också ett bra ekonomiskt resultat med 45 anmälda och 38 startande. 

Snart har vi B-prov, 2-3-4/9 med domare Isac Träffe. I nuläget är 17 nkl, 9 ökl och 8 ekl 

anmälda. 

5-6/11 blir det KKL på kaninjakt med Erik som provledare. Platsen på lördagen blir 

Gammelgarn med Mats Närling som domare och söndagen på Näs med Roger Westerman 

som domare.  

Det är kurser på gång valpkurs, inför nkl och jaktlydnad.  

 

§50 Rapport från Tollaransvarig 

Lars berättar att det inte är någon aktivitet i höst, det får bli ett mellanår och man tar nya tag 

till nästa år. 
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§51 Rapport från viltspårssekreterare  

Ingen representant närvarande men Hugo har låtit meddela att 25/9 är det ordinarie 

viltspårsprov. Det saknas kursledare till hösten men det finns flera intresseanmälningar. 

 

§52 Rapport från utställningssekreterare  

Gittan berättar att katalog för PC är inköpt och att hon jobbar på att få domare till 2018. 

 

§53 FB-R 

Gittan rapporterar att Gunilla Lefwerth har varit på ön och hållit utbildningen och att det finns 

ett reportage på hemsidan. Det ska vara två träffar vilket man letar mark till. Gittan gör 

tjänstgöring och blir då klar med sin utbildning.   

 

§54 Övriga frågor 

Det har varit Flatmästerskap 2016 och två från Gotland gjorde bra ifrån sig. I nkl startade 

Christina med Trixie och fick 96 poäng med en 8:e placering och Annika med Tintin startade 

i ukl och kom på en 11:e plats. 

 

Funkisfest diskuteras och vi beslutar att Årsmötet blir 4/3 2017 med efterföljande fest för alla. 

 

§55 Nästa möte  
Nästa möte blir tisdag 4/10 kl 19.00 hos Lars i Lummelunda. 

 

§56 Mötet avslutas. 

Erik tackar och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

………………………………….  ………………………………… 

Erik Bergh    Charlotte Wierth 

  

Ordförande                                              Sekreterare 

 


